
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA TRÓJCY ŚW. ‘A’. 7.06.2020. 

  
1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią 
Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu...” Jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca przeżywamy Święto 
Dziękczynienia za niepodległość i wolność. Kończy się okres wielkanocnej 
spowiedzi. 
 
2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

zachęcamy zatem do uczestnictwa w codziennych Eucharystiach i 

nabożeństwach czerwcowych.  

 
3. Jutro – 08.06. – wsp. św. Jadwigi Królowej. Msze św. w tygodniu – godz. 
18.oo. Po mszy św. litania do NSPJ. 
 
4. We wtorek po mszy św. katecheza dla rodziców pragnących ochrzcić 
swoje dzieci w niedługim czasie i dla rodziców chrzestnych, także tych, 
którzy są zaproszeni poza naszą parafię. 
 
5. W Czwartek – Boże Ciało. Msze św. jak w każdą niedzielę. Po sumie 
procesja. Do czterech ołtarzy. W tym roku idziemy: Kościelna, Handlowa, 
Bema. Powrót do k-ła przez mostek. 
O przygotowanie ołtarzy proszę: 
1. ul. Kościelna ul. Młynarska i końcówka Szlacheckiej od rodz. Kasprzyk 
2. Kościelna – Handlowa -- Szlachecka do rodz. Ciejka 
3. Handlowa – Bema – Bema do Pagacz. 
4. Bema – mieszkańcy tego rejonu. Od rodz. Polarczyk do Kosior. 
Od czwartku po mszy św. procesja dookoła k-ła. 
 
6. W piątek przypada 21 rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu. 
 
7. W sobotę przypada 11-a rocznica nominacji Bpa Krzysztofa do naszej 
diecezji. Ogarnijmy go wieńcem naszych modlitw. 
 
8. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.: Kołata, Gomułka, Wilk, 
Zioło. Drąg, Wódz. 
 
9. Do sakr. małż. Przygotowuje się Dawid Jakub Piskur z naszej parafii i Marta 
Patrycja Bąk z Sandomierza – zap. 1-a. 
 



10. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek:  
+Józef Gomułka od chrześnicy Joli z rodz. 
 

Wtorek: 
+Józef Gomułka od stowarzyszenia Sobów 
 

Środa: 
o zdrowie i błogosł. Anieli, Marii, Stanisława i ich rodzin 
+Józef Gomułka od Michała Sulewskiego z rodz. 
 

Czwartek:  
7.3o – +Bronisława, Maria, Stanisław, Eugeniusz 
9.oo – +Józef Gomułka od swata Bolesława z żoną 
10.3o – o dobre urodzaje 
17.oo – +Zofia Kółeczko 
 

Piątek:  
+ Józef Gomułka od sąsiadów 
 

Sobota:  
+Helena, Stanisław Gruszczyńscy 
+Józef Gomułka od Lucyny, Piotra Słomiańskich 
 

Niedziela:  
7.3o – z r. św. Wojciecha 
9.oo – +Józef Gomułka od Renaty, Krzysztofa Łoch z rodz. 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Zofia, Stefan Serafin, Kazimiera, Franciszek Czyżycki 
 
11. Została już przez bpa zniesiona dyspensa dotycząca niedzielnej mszy św. 
Dlatego zobowiązani jesteśmy do chodzenia do k-ła. Dyspensa dotyczy 
jeszcze osób starszych i tych, którzy obawiają się zakażenia. Msze: sobota 
18.oo, i niedziela 7.3o, 9.oo, 10.3o, 17.oo. 
 
12. Za tydzień w sobotę rajd papieski. Osoby zainteresowane odsyłam do 
gazetki. Tam znajdują się dokładne informacje. 
 
13. Absolwenci szkoły podst. Liceum im. Staszica na Was czeka, Także katolik 
w Tbgu. Plakaty z dokładną informację na tablicy ogłoszeń. W przedsionku. 
 
14. Nasz organista – pan Andrzej gorąco dziękuję za składane ofiary, które 
są jego wynagrodzeniem za pracę w naszej parafii. Bóg zapłać. 
 
15. Bezpłatna pomoc prawna. - urząd miasta. 
 


